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Κείμενο 

Η φιλία κατά τον Αριστοτέλη 

Το κείμενο που ακολουθεί, σε επιμέλεια Χρήστου Κανελλόπουλου, αντλήθηκε από τον διαδικτυακό 

ιστότοπο www.kathimerini.gr στις 7.2.2018. 

 

Η επιρροή των ιδεών του Αριστοτέλη είναι φανερή σε πολλά θέματα της σημερινής 

εποχής, κάποιες από τις πιο εύστοχες παρατηρήσεις του όμως σχετίζονται με τη φιλία. Έβλεπε 

τη φιλία ως μια από τις πραγματικές χαρές της ζωής και θεωρούσε πως, για να ζήσει κάποιος 

μια ευτυχισμένη ζωή, χρειάζεται μια πραγματική φιλία. Με δικά του λόγια: «Η φιλία είναι ένα 

είδος αρετής ή τουλάχιστον συνυφασμένη με την αρετή. Εκτός όμως απ’ αυτό, η φιλία είναι 

και πράγμα πάρα πολύ αναγκαίο στη ζωή του ανθρώπου, γιατί κανείς δεν θα προτιμούσε να 

ζει χωρίς φίλους, έστω κι αν έχει στην κατοχή του όλα τα άλλα αγαθά. Γι’ αυτό ακόμα και οι 

πλούσιοι και εκείνοι που κατέχουν αξιώματα και πολιτική εξουσία, πιστεύουν ότι η παρουσία 

φίλων είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Εξάλλου, οι άνθρωποι στη φτώχεια και στις άλλες δυστυχίες 

τους πιστεύουν ότι το μόνο καταφύγιο είναι οι φίλοι. Επιπλέον, οι φίλοι συνδράμουν τους 

νέους, ώστε να τους αποτρέψουν από τα λάθη, και, προκειμένου για τους μεγάλους στην 

ηλικία, τους φροντίζουν και αναπληρώνουν τις δυνάμεις που τους λείπουν. Δύο πηγαίνουν 

μαζί, διότι και οι δύο είναι πιο ικανοί να κατανοήσουν από κοινού και να ενεργήσουν».  

Ο Αριστοτέλης […] επιχειρηματολόγησε υπέρ της καλλιέργειας ενάρετων σχέσεων, 

οικοδομημένων σε καλές προθέσεις, προσπάθεια και αμοιβαία εκτίμηση του χαρακτήρα και 

της καλοσύνης που έχει η κάθε πλευρά. Ήξερε πως το πέρασμα του χρόνου δεν θα μπορούσε 

να φθείρει μια τέτοια φιλία. Αντίθετα, πιθανώς θα την ενίσχυε. Για τον Αριστοτέλη, λίγα 

πράγματα πλησίαζαν την αξία μιας τέτοιας φιλίας. Και η σκέψη του έχει βάση. Σε τελική 
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ανάλυση, οι δεσμοί που δημιουργούμε με τους άλλους, διαμορφώνουν την ποιότητα ζωής 

μας. Είμαστε και γινόμαστε τα άτομα με τα οποία συναναστρεφόμαστε. […] 

Η τελειότερη μορφή φιλίας που κατέγραψε ο Αριστοτέλης είναι αυτή που δε βασίζεται 

στο συμφέρον ή στην απόλαυση, αλλά στην κοινή εκτίμηση των αρετών και των ιδανικών, 

ανάμεσα στα δύο μέρη.[…] Είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι και οι αξίες, τις οποίες αντιπροσωπεύουν 

που αποτελούν το κίνητρο διατήρησης των φιλικών δεσμών. Συνήθως, αυτή η φιλία κρατάει 

μέχρι τέλους, αλλά για τη δημιουργία της απαιτείται η ύπαρξη ενός βασικού επίπεδου 

καλοσύνης στο καθένα από τα δύο άτομα. Σαν να μην έφτανε αυτό, απαιτούν χρόνο και 

εμπιστοσύνη, για να διαμορφωθούν σωστά. Οι άνθρωποι που δεν νοιάζονται για τον 

συνάνθρωπό τους συχνά αποτυγχάνουν να αναπτύξουν τέτοιες σχέσεις και καταλήγουν στα 

πρώτα δύο είδη φιλίας, δηλαδή στη φιλία με βάση το συμφέρον και την απόλαυση. Ο κάθε 

άνθρωπος έχει περισσότερες πιθανότητες να πετύχει αυτό το επίπεδο φιλίας με κάποιον που 

ξέρει πολύ καλά, τον έχει δει στη χειρότερη φάση της ζωής του και έπειτα τον είδε να την 

ξεπερνάει. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για φίλους που αντιμετώπισαν και ξεπέρασαν μαζί τις 

ίδιες δυσκολίες. 

Όταν σέβεσαι τον άλλον και νοιάζεσαι για το καλό του, χαίρεσαι και μόνο που είσαι 

μαζί του, μπορείτε να βρείτε πράγματα που θα διασκεδάσουν και τους δύο σας, αλλά και να 

βοηθήσετε ο ένας τον άλλον. Αυτές οι σχέσεις απαιτούν χρόνο και προσπάθεια, αλλά, όταν 

ανθίσουν, οι καρποί τους είναι η εμπιστοσύνη, ο θαυμασμός.  

 

ΘΕΜΑ2β 

 

«Σε τελική ανάλυση, οι δεσμοί που δημιουργούμε με τους άλλους, διαμορφώνουν την 

ποιότητα ζωής μας. Είμαστε και γινόμαστε, τα άτομα με τα οποία συναναστρεφόμαστε».  (2η 

παράγραφος) 

«Όταν σέβεσαι τον άλλον και νοιάζεσαι για το καλό του, χαίρεσαι και μόνο που είσαι μαζί του, 

μπορείτε να βρείτε πράγματα που θα διασκεδάσουν και τους δύο σας, αλλά και να βοηθήσετε 

ο ένας τον άλλον». (4η παράγραφος) 



Nα σχολιάσεις την επιλογή των συγκεκριμένων ρηματικών προσώπων στα παραπάνω 

αποσπάσματα του κειμένου. 

 

Μονάδες 10  

 

ΘΕΜΑ3 

 

Στο κείμενο αναφέρεται ότι η τελειότερη μορφή φιλίας είναι αυτή που δε βασίζεται στο 

συμφέρον ή στην απόλαυση, αλλά στην κοινή εκτίμηση των αρετών και των ιδανικών, 

ανάμεσα στα δύο μέρη. Σε ένα άρθρο 250 – 300 λέξεων που θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο του 

σχολείου σου να εκθέσεις τεκμηριωμένα τη συμφωνία ή διαφωνία σου στην παραπάνω θέση. 

Στην οργάνωση της επιχειρηματολογίας σου μπορείς να χρησιμοποιήσεις παραδείγματα από 

την προσωπική σου ζωή και στοιχεία του κειμένου αναφοράς. 

Μονάδες 40 
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